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Investeren in leefbaarheid, arbeidsmarkt en binnenstad
Waar gaat het geld van de gemeente
Dordrecht naar toe? Dat beslist de gemeente
raad. De belangrijkste afwegingen maakt de
raad bij de bespreking van de Kadernota.
De Kadernota 2013 geeft de kaders aan
waarbinnen het stadsbestuur beleid
uitvoert. De Kadernota 2013 is de basis voor
de Begroting 2013 die in november wordt
vastgesteld door de raad.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft aangeven in de komende
twee jaar extra geld te willen inzetten voor de
veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarkt en de
levendige binnenstad. Het gaat onder meer om
de aanpak van overlast in de openbare ruimte, de
ontwikkeling van Wielwijk, de vestiging van een
University College en de komst van het Nationaal
Onderwijsmuseum. De extra investeringen zijn
mede mogelijk doordat Dordrecht op tijd heeft
bezuinigd. Het college stelt de gemeenteraad
bovendien voor extra geld uit te trekken voor een
stadsstrand op Stadswerven, extra activiteiten
op het Leerpark, een acquisitiefonds om bedrijven naar Dordrecht te halen of voor Dordrecht
te behouden, het behoud van gratis openbaar
vervoer voor 65+, de verhuizing van RTV
Dordrecht naar het Leerpark, de toetsing van
bouwplannen, en de aanpak van de fietsenoverlast bij het station.

voorstellen. Daarnaast wil het college vanaf 2014
bezien of het mogelijk is opnieuw geld opzij
zetten voor toekomstige grote investeringen.
Het college kiest er bewust voor in deze financieel zware tijden voor bewoners en bedrijven
de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet te
verhogen. Wel zal de afvalstoffenheffing gelijke
tred houden met de inflatie (2,8 procent).
De rioolheffing gaat net als eerdere jaren met
4 procent omhoog om kostendekkend te blijven.
Op 3 en 4 juli vindt het debat over de Kadernota plaats in de gemeenteraad. De raad kan
voorstellen van het college wijzigen of aanvullen,
of eigen voorstellen indienen. Daarna wordt de
Kadernota vastgesteld. In de krant van volgende
week leest u een verslag van deze vergadering.

In deze special leest u in het kort de standpunten van de politieke partijen in de raad.
De uitgebreide verslagen vindt u op de
gemeentelijke website, www.dordrecht.nl.
Met de QR-code op deze pagina gaat u
direct naar de verslagen.

Het college houdt rekening met minder inkomsten in de toekomst als gevolg van kabinetsplannen. Daarom gaat de gemeente zich nu al
voorbereiden op eventuele nieuwe bezuinigings-

PVDA:

Dordrecht is een
stad waar muziek in zit
Het zijn moeilijke tijden. De PvdA vecht op
twee fronten voor een rechtvaardige samenleving. Ten eerste in de landelijke politiek,
waar we het beleid van de VVD en het CDA
aanklagen: het verergert de economisch crisis,
zet mensen in de kou. Ten tweede vechten wij
voor de toekomst van onze stad. Waar bezuinigd moet worden. Maar waar ook geïnvesteerd moet worden in de toekomst.
De belangrijkste toekomstinvestering is in de
onderwijsprestaties van onze kinderen.

En dat moet beginnen op de basisscholen.
Uit onderzoek blijkt dat muzikale vorming een
bijzonder positief effect heeft op het leren van
kinderen. Oók als het gaat om rekenen en taal.
Dat is geweldig nieuws, want dit betekent dat we
het onderwijs niet alleen léuker kunnen maken,
maar ook béter. Daarom wil de PvdA op één of
twee scholen een experiment starten met uitgebreide muzikale vorming die als een rode draad
door het lesprogramma loopt. Zo veranderen
“probleem”-scholen in “scholen waar muziek in
zit”. Niet alleen geven wij kinderen daarmee meer
kansen om zich te ontwikkelen en verder te komen in de maatschappij. Het sluit ook nog eens
heel goed aan bij het soort van stad waar de PvdA
aan wil werken.
Door een de combinatie met het Big Rivers
muziekfestival, het Korenfestival, het Bachfestival, de Popcentrale, Bibelot, de Dordtse
muziekscholen en orkesten, kan je met recht en
optimistisch zeggen: Dordrecht is een stad waar
muziek in zit!

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl

BVD:

Sterke wensen
+ sterk bestuur = sterke stad
Met de optelsom ‘sterke wensen + sterk
bestuur = sterke stad’ werkt Dordrecht aan de
toekomst. Bezuinigen is niet leuk,
maar wel nodig.

succesvol, maar vraagt blijvend onze aandacht.
In veel wijken wordt helaas te hard gereden, dat
moet de komende twee jaar veranderen.
Beter Voor Dordt wil het gratis OV voor 65+
volgend jaar continueren. Meer mensen knopen
met moeite de eindjes aan elkaar. Wij vragen
de wethouder daarom de nu nog versnipperde
schuldhulpverlening in Dordrecht beter te organiseren, zodat met hetzelfde geld meer mensen
geholpen kunnen worden.
Waar veel gemeenten de lasten voor inwoners
verhogen, is Dordrecht zeer terughoudend.
Daarmee kunnen we een verdere koopkrachtdaling te beperken.

Omdat we tijdig pas op de plaats hebben
gemaakt, kan deze stad investeren in sterke
wensen:
Er komt een bioscoop, een filmhuis en een
bijzondere presentatie van de Dordtse geschiedenis in het Hof. Kunstmin wordt in volle glorie
hersteld. Beter Voor Dordt vraagt al jaren om
restauratie van De Holland en ook dat ziet er
kansrijk uit. We willen zo snel mogelijk de eerste
woningen op de Stadswerven realiseren.
Een sterke stad is een stad waar het goed en
veilig wonen is. De aanpak van overlast verloopt

Beter Voor Dordt is trots op een sterk bestuur.
Dordrecht investeert in inwoners, stad en
toekomst.

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl
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GroenLinks:

Vergroenen
van de samenleving
GroenLinks vindt dat er de komende jaren, te
beginnen in de tweede helft van deze
collegeperiode, meer gewerkt moet worden
aan de vergroening van de samenleving op
alle terreinen. Huiseigenaren vragen we zich
in te zetten om energie te besparen.
Zij worden gestimuleerd om hun huis beter te
isoleren en, waar mogelijk, zonnepanelen op
hun dak te plaatsen.

eindelijk de reeds lang geplande vier windmolens
gerealiseerd zien. De Dordtenaren worden met
uitnodigende campagnes verleid om minder gas,
elektriciteit en water te gebruiken. Zo besparen
ze op korte termijn zelf veel geld en tegelijkertijd
wordt het milieu minder belast.

De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door
zonnepanelen te plaatsen op de daken van overheidsgebouwen: kantoren, scholen etcetera.
De windmolens waarover al zo lang wordt gepraat
moeten er nu eindelijk komen. Wat GroenLinks
betreft komen er in de toekomst meer windmolens op ons eiland maar we willen nu

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl

GroenLinks is blij dat er financieel stevig wordt
ingezet op de herstructurering van Dordt-West.
Ook de woningcorporaties investeren ruim in
deze wijken. We zijn tevreden dat er niet wordt
bezuinigd op de sociale plannen in de herstructureringswijken. Zoals we ook bij de begroting
hebben gedaan, vragen we opnieuw aandacht
voor de wijken Stadspolders en Sterrenburg. We
moeten voorkomen dat deze wijken afglijden en
daarom willen we tijdig investeren in deze wijken.

Bij de ChristenUnie/SGP
gaat “de politiek” ergens over

Landelijk en ook lokaal heeft “de politiek” alle
aandacht, vooral vanwege zeer forse bezuinigingen. Veel burgers zijn onzeker en bezorgd
over hun eigen ﬁnanciële situatie. Hierbij
spelen soms heel indringend diverse belangen
een rol. De manier waarop hiermee wordt
omgegaan loopt sterk uiteen.

takenpakket wordt uitgebreid zonder voldoende
middelen. Wij vinden, dat de gemeente solide en
terughoudend moet begroten. Bij de behandeling
in het najaar van de Begroting 2013 moet nader
worden bezien hoe we er dan voorstaan.

De VVD wil zich hard maken voor de invoering van een lening voor (door)starters op
de woningmarkt. Een starterlening overbrugt
het verschil tussen wat maximaal geleend kan
worden en de koopsom van een bestaande
woning tot maximaal € 175.000,- plus de
bijkomende kosten. De eerste drie jaar hoeft
er geen rente en aﬂossing te worden betaald
en na deze periode wordt op basis van het
inkomen gekeken hoeveel er afbetaald kan
worden. De ervaring in andere gemeenten
leert dat de starterlening een positief effect
heeft op de doorstroming in de woningmarkt.

en wij willen graag antwoord waar deze prijzen
destijds op gebaseerd zijn. Een auto van een
ondernemer neemt vaak de plek in van die van
een bewoner die zelf naar zijn werk is, terwijl daar
het drievoudige bedrag per maand voor betaald
moet worden. Een ondernemer was en is geen
melkkoe.
De revitalisering van de oudere bedrijventerreinen
vraagt om een creatieve oplossing. We willen
met elkaar kijken hoe we er voor zorgen dat aan
ondernemers comfort geboden kan worden om
weer te durven investeren.

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl

CDA:

Het CDA blijft
investeren in de stad
Het CDA vindt dat Dordrecht inhoudelijk goed
bezig is. We zijn er trots op deel uit te maken
van een stadsbestuur dat veel in gang zet en
bereikt.

Wat betreft onze politieke prioriteiten en zaken
die we willen ontzien noemen we als trefwoorden: financieel beheer op orde, rentmeesterschap, duurzaamheid, innovatie en solidariteit
vanuit het principe “de sterkste schouders”. Alle
aandacht is van daaruit nodig voor met name de
beleidsvelden economie en sociale zaken, met de
gemeenteraad aan zet.

5. Het de komende jaren open houden van
zwembad “De Dubbel” in Dubbeldam.
Daarbovenop hebben we drie extra wensen:
1. Hoe de ouderbetrokkenheid te vergroten?
Dat is een uitdaging voor vele scholen,
verenigingen en sociaal werkers in de wijken.
Volgend jaar organiseert het Dordrechts
Museum de tentoonstelling ‘De kunst van het
opvoeden’. Het CDA wil dit thema tegelijkertijd
ook praktisch op de kaart zetten.
2. Het CDA vindt dat in deze lastige tijd de
gemeente Dordrecht moet zorgen voor meer
stageplekken en banen voor schoolverlaters bij
de gemeente zelf.
3. De verkeersveiligheid van de rotonde bij het
Wellantcollege moet verbeterd worden.

Gelukkig is er nog ruimte om te investeren in de
stad. De kunst is dat zo te houden, dus geen
zaken vooruit schuiven. Van belang is dat Dordt
zijn middelen economisch duurzaam investeert.
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Ook bij de gemeenten verslechtert de financiële
situatie snel. Er zijn steeds meer tegenvallers met
inkomsten en uitgaven. Ook de risico’s
nemen toe, grondexploitaties gaan slecht en het

Lening voor starters en
lage parkeertarieven ondernemers

Een van de andere punten waar wij ons voor
inzetten, is proberen de tarieven voor zakelijke
parkeervergunningen te verlagen. Deze parkeervergunningen kennen een vrij fors tarief

CU/SGP:

Met de optelsom ‘sterke wensen + sterk
bestuur = sterke stad’ werkt Dordrecht aan de
toekomst. Bezuinigen is niet leuk,
maar wel nodig.

VVD:

Het CDA is er vóór om extra investeringsgeld vrij
te maken voor:
1. Het net als Krispijn verbeteren van DordrechtWest (Wielwijk / Crabbehof).
2. Het naar Dordrecht krijgen van hoger
onderwijs via de University College.
3. Gebouw De Holland weer tot een parel van
deze stad te maken en het Nationaal
Onderwijs Museum daar in te vestigen.
4. Taskforces die inzetten op een betere leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht.

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl
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D66:

VSP:

Terugblik
en vooruitkijken
D66 is vol lof over het initiatief van de University College en de Samenwerking binnen
Drechtsteden. Binnen de Drechtsteden zijn
vooral de laatste zes maanden meters gemaakt en dat hebben de Drechtsteden nodig.

Gratis
openbaar vervoer 65+
stellen ingediend om Dordrecht sneller klimaat
neutraal te krijgen; In de motie Zonatlas vragen
we een onderzoek naar een actieve website waarmee bewoners enthousiast worden gemaakt om
zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente Arnhem heeft hiermee goede ervaringen.
Daarnaast vinden we dat de gemeente zelf het
goede voorbeeld moet geven door op gemeentelijke gebouwen of braakliggende terreinen
zonnepanelen te plaatsen en daarbij burgers
te betrekken. In Breda is het project Duursaam
gestart, een goed voorbeeld waarvan D66 vindt
dat het de moeite waard is om te volgen.
Financieel maken we ons wel zorgen over de
komende jaren; zolang niet duidelijk is wat er
in Den Haag bezuinigd gaat worden, is ook niet
zeker wat in de gemeentefinanciën gebeurt. Bij
de begroting in november zal er meer
duidelijkheid zijn.
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Duurzaamheid is terecht een aandachtspunt in
deze tijden maar met alle grootste plannen die
het college heeft, wordt dichter naar de burger,
dicht bij eigen huis denken, weleens vergeten.
Daarom heeft D66 bij de kadernota twee voor-

WEK vindt onder andere belangrijk:
•	het behoud van de natuur. Wij zien de
plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch
als ecologische afbraak;
•
goed onderwijs;
•
een goed cultuurklimaat.

De VSP steunt de wijkaanpak Dordt-West.
Het zal het woongenot en de sociale structuur
versterken.

De VSP hoopt dat RTV Dordrecht en partners met
de nieuwe locatie in het Leerpark hun status als
lokale omroep blijven behouden.

Verder vragen wij aandacht voor de mensen die
van de voedselbank moeten leven. Hier wordt
meer en meer gebruik van gemaakt. Hoe komen
deze mensen uit de schulden? Meer aandacht
voor werkgelegenheid en economie vinden wij
belangrijk.

De VSP is tegen het uitvoeren van het natte
gedeelte in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Niet
alleen vanwege de hoge uitvoeringskosten, maar
ook vanwege de kosten van het jaarlijkse onderhoud. Deze zullen zwaar drukken op de gemeentelijke begroting.

De volledige woordvoering is te vinden op
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stadion.

In deze tijd van crisis is
een nieuwe politieke visie nodig

WEK heeft aandacht gevraagd voor de wet HOF
(Houdbare Over-heidsfinanciën), die misschien
op 1 januari 2013 in Europa van kracht wordt.
Wij hopen inzicht te krijgen in de gevolgen voor
Dordrecht op de begroting 2013. De gemeenten
die reserves hebben opgebouwd, hebben daar
dan niets meer aan.

Een stadsstrand aan leggen op Stadswerven
vinden we weggegooid geld en te gevaarlijk aan
de snelstromende rivier.

Het onderwijsmuseum in gebouw De Holland is
een goede zaak, maar we steunen niet de jaarlijkse bijdrage die door de gemeente moet
worden gegeven.

Zwembad de Dubbel mag van de VSP open
blijven het is een goede zwemschool en makkelijk
te bereiken en met gratis parkeren.
Wij willen meedenken over toch een nieuw
station voor FC Dordrecht. Wij betreuren eerdere
besluitvorming hierover. De VSP wil nog steeds
meewerken aan het realiseren van een nieuw

WEK:

De crisis biedt de kans op een fundamentele
herbezinning, zowel op economisch als op
energiegebied. In wijsheid en met moed de
juiste beslissingen nemen. En soms ook durven
een plan uit het Politiek Akkoord niet uit te
voeren.

De VSP heeft verschillende doelen die wij
willen behalen. De eerste daarvan is gratis
openbaarvervoer 65+. De ouderen en mensen
met een laagpensioen krijgen te maken met
diverse kostenstijgingen. Met gratis openbaar
vervoer kunnen we toch wat tegemoet komen
in de kosten.

VSP

VERENIGDE SENIOREN PARTIJ

WEK maakt zich sterk voor:
•	het zingen op basisscholen en het leren
omgaan met muziekinstrumenten;
•	laagdrempelige opvoedcursussen voor
ouders/opvoeders. Men krijgt op vrijwillige
basis ondersteuning in de opvoeding, ter
voorkoming van problemen in de toekomst.
En als het dan toch misloopt, moet er een
goed georganiseerd politieapparaat zijn;
•	waarborging van de privacy. Door de
voortschrijdende techniek staat onze
privacy onder druk en daarom staan wij
heel kritisch tegenover het opnemen en
bewaren van vingerafdrukken in paspoorten.
Onze motie ‘Stop opslag biometrische
gegevens in databases’, is aangenomen in de
gemeenteraad.

Laatste vergadering voor de zomer
Volgende week vindt de laatste gemeenteraadsvergadering plaats voor de
zomerperiode.
De eerstvolgende vergadering na de zomer is weer op dinsdag 28 augustus.

Alle (openbare) vergaderstukken, waaronder ook de besluiten, kunt u vinden op het
raadsinformatiesysteem (RIS) via de website www.dordrecht.nl/ris.
De stukken liggen ook ter inzage in de Stadswinkel in het Stadskantoor.

De gemeenteraad van Dordrecht is door de inwoners gekozen tijdens de verkiezingen van 2010. De
gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente, controleert de uitvoering van dit beleid door het
college van burgemeester en wethouders en legt verantwoording af aan de stad over de gemaakte
keuzes. De gemeenteraad van Dordrecht bestaat uit negen partijen.

De volledige woordvoering is te vinden op
www.dordrecht.nl

13 zetels
T 078 614 27 53
lj.kuhlemeier-booij@betervoordordt.nl

6 zetels
T 078 639 61 15
pvda.dordrecht@planet.nl

5 zetels
T 078 618 14 74
info@vvddordrecht.nl

VSP

VERENIGDE SENIOREN PARTIJ

3 zetels
T 078 639 61 25
cda@dordrecht.nl

3 zetels
T 06 349 23 693
catsan78@hotmail.com

2 zetels
T 06 51 52 53 10
info@d66dordrecht.nl

2 zetels
T 078 618 41 64
secretariaat@vsp-dordrecht.nl

3 zetels
T 078 639 61 30
info@groenlinksdordrecht.nl

WEK
2 zetels
T 078 6162200
n.witsen.elias-kool@dordrecht.nl

COLOFON. De AGENDA wordt gepubliceerd door de Raadsgrifﬁe.
Heeft u vragen over de agenda? Neem dan contact op met de Raadsgrifﬁe via (078) 770 8550 of via
raadsgrifﬁe@dordrecht.nl

